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DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE
Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie

APROB
(Î) D I R E C T O R
Postarea pe internet și
afișarea la sediul centrului

ANUNȚ
Cu data prezentului anunț se publică LISTA candidaturilor invalidate în urma
verificării dosarelor de recrutare pentru concursul organizat de către Centrul de Formare
Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie în vederea ocupării postului vacant de ofițer
specialist I – Structura de Securitate – Componenta de Securitate pentru
Tehnologia Informației și Comunicațiilor, prevăzut la poziția 27 din statul de
organizare – prin încadrare directă, după cum urmează:

Nr.
crt.
1.

COD UNIC DE
IDENTIFICARE
419933

2.

419956

INVALIDARE
CANDIDATURĂ
Candidatură
INVALIDATĂ

Candidatură
INVALIDATĂ

OBSERVAȚII
Nu este îndeplinită condiția de
participare la concurs, prevăzută la
lit.A, punctul III, lit.d) din anunțul de
concurs
nr.
419812/24.06.2022,
respectiv ” să fi obținut calificativul de
cel puțin bine la ultimele două evaluări
anuale de serviciu”
Nu este respectată regula privind
înscrierea la concurs, prevăzută la
lit.B, lit.h) în anunțul de concurs nr.
419812/24.06.2022,
respectiv
în
tabelul nominal cu rudele și soțul/soția
candidatului nu s-a respectat condiția:
”se completează numai dacă persoana
în cauză și-a dat în mod expres
consimțământul pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal, potrivit
Regulamentului (UE) 2016/679, cu
modificările și completările ulterioare.
În situația în care rudele menționate în
tabelul nominal sunt în imposibilitatea
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de a-și exprima consimțământul în
rubrica
destinată
din
tabel,
candidatul/personalul MAI va anexa
acordul acestora exprimat în scris cu
privire la prelucrarea datelor cu
caracter
personal
potrivit
Regulamentului (UE) 2016/679, cu
modificările și completările ulterioare”

COMISIA DE CONCURS
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